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Videomonitoramento conta com 25 câmeras e quatro portais; Segurança projeta abertura de concurso

Com R$ 3,3 milhões Prefeitura abre 
licitação para implantar sistema do COI

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
apostou no videomonito-
ramento para aumentar a 
segurança na cidade e abriu 
um processo licitatório para 
implantar uma unidade do 
COI (Central de Operações 
Integradas). Com o investi-
mento de aproximadamente 
R$3 milhões, serão instaladas 
mais 25 câmeras móveis e 
quatro portais nos principais 
acessos ao município. 

O projeto, estimado em 
R$3.362.729,60, conta com 
toda a estrutura para ope-
racionalizar o sistema ele-
trônico na cidade, como a 
construção de uma sala de 
cerca de 60 m² na sede da se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, que contará com paredes 
de vídeo de alta tecnologia, 
a instalação de 25 câme-
ras em pontos estratégicos, 
quatro portais nas entradas 
da cidade, capacitação dos 
guardas civis municipais e 
suporte. O contrato de pres-
tação e locação dos serviços 
terá a vigência de cinco anos, 
com pagamentos mensais de 
aproximadamente R$ 50 mil.

Após reuniões realizadas 
entre a secretaria de Segu-
rança Pública e a Polícia 
Militar, foram definidos os 
pontos que receberão os 
equipamentos, entre eles os 

bairros Cecap Alta e Baixa, 
Novo Horizonte, Vila Passos, 
Bairro da Cruz, Vila Nunes, 
pontos de grande circulação 
de veículos como a aveni-
da Dr. Peixoto de Castro, a 
avenida São José próximo 
ao Ciejap Milton Ballerini e 
a passagem de nível na rua 
Dr. Rodrigues de Azevedo, a 
Principal.

Segundo o secretário de 
Segurança Pública, major 
Carlos Lescura, foram fei-
tas visitas nas cidades de 
Guaratinguetá, Taubaté, São 
José dos Campos, Itatiba e 

Indaiatuba para pegar as 
ideias de projetos semelhan-
tes e adaptá-las à realidade 
de Lorena. “O videomonito-
ramento é um sonho de todo 
o gestor público na área de 
segurança. É uma tendência e 
não se fala hoje em segurança 
se não pensar nesse serviço 
eletrônico”, destacou.

Lescura salientou que, ini-
cialmente, serão instaladas 
25 câmeras, mas que há a 
previsão de ampliar este 
número de acordo com as 
necessidades de cobertura do 
município. Após a instalação, 

O secretário de Segurança, Carlos Lescura (destaque), que espera por implantação do COI lorenense
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Lorena contará com quarenta 
equipamentos espalhados 
pela cidade. São as 11 insta-
ladas recentemente na praça 
Dr. Arnolfo de Azevedo, a 
Praça Principal, e no calçadão 
Arthur Ballerini somadas as 
novas deste projeto e quatro 
que devem ser instaladas no 
sistema antigo da secretaria, 
que conta com quatro canais 
abertos.

Enquanto as móveis terão o 
foco de assegurar os bairros 
e principais pontos da cida-
de, os portais filtrarão todos 
os veículos que entram e 

saem de Lorena. “Ele faz uma 
consulta de todas as placas 
que passam por lá, e se esse 
carro tiver alguma restrição, 
automaticamente as forças 
de segurança são avisadas. 
Assim como Guará, muitas 
cidades também têm. Então 
uniremos as forças para 
poder compartilhar as nos-
sas informações e trabalhar 
de forma conjunta”, frisou 
Lescura.

Para o chefe da pasta, o COI 
poderá ser utilizado através 
de estágios e por vários se-
tores da Prefeitura, como a 
Defesa Civil, principalmente 
nos períodos de chuvas. 
“Além da agilidade das ações, 
isso também acarreta em 
uma economia para o mu-
nicípio, desde a depreciação 
da viatura aos gastos com 
combustível”, explicou.

Uma das preocupações é o 
efetivo da segurança muni-
cipal para continuar com os 
trabalhos de patrulhamento 
atrelado ao monitoramento 
da central. Para isso, o se-
cretário segue com as trata-
tivas junto ao prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
para aumentar o contingente 
abrindo um concurso público. 
“Hoje são 21 guardas. Preci-
samos aumentar um pouco 
mais, mas obviamente eles 
precisam fazer todos os cur-
sos de capacitação. Penso em 
no mínimo de 15 a 20 vagas 
para dobrar nosso efetivo. 

Acredito que no início do ano 
já tenhamos um concurso 
público”.

O pregão presencial será 
realizado no dia 5 de de-
zembro, às 9h30, no paço 
municipal. A expectativa é 
que o contrato seja assinado 
até o final do ano, e o prazo 
para conclusão das obras e 
implementação será de qua-
tro meses, ou seja, até abril o 
sistema seja entregue.

Compartilhamento – Após 
a aprovação do projeto de au-
toria do vereador Careca da 
Locadora (PV) sobre o com-
partilhamento de câmeras 
privadas com o Município, o 
Major Lescura explicou que 
o termo de compromisso está 
sendo elaborado pela Prefei-
tura e um mapeamento da 
cidade será feito pela Segu-
rança. “As imagens não serão 
geradas por nós. Os pontos 
que forem de interesse da 
gente faremos o termo para 
compartilharmos quando 
necessário, porque é impossí-
vel ter uma central cuidando 
de quinhentas câmeras, por 
exemplo”.

Os comerciantes ou mo-
radores interessados em 
compartilhar as imagens 
captadas para passar por 
análise de viabilidade e com-
patibilidade devem entrar em 
contato com a secretaria de 
Segurança Pública, localizada 
à rua Coronel José Vicente, 
nº 1.040, na Vila Hepacaré.

Soliva assume gestão de rodoviária em Guaratinguetá
Após saída de empresa, Prefeitura passa a gerir terminal; promessas de melhor infraestrutura e segurança

Letícia Noda
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá assumiu no último 
sábado a gestão da rodoviá-
ria da cidade. Em agosto foi 
aberta uma licitação para a 
escolha de uma nova empre-
sa que gerenciaria o local a 
partir de novembro, quando 
venceria o contrato com a 
Codema, empresa respon-
sável por gerir o Terminal 
Rodoviário até então.

O novo contrato teria 
duração de dez anos, mas 
somente uma empresa apre-
sentou toda a documenta-
ção. Na última quinta-feira, 
a instituição desistiu de dar 
continuidade ao processo 
licitatório, fazendo com que 
a secretaria de Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá 
assumisse toda a parte ad-
ministrativa e operacional 
do terminal.

“Já estamos na semana 
de transição dos serviços. 

A antiga empresa deixou 
a gerente responsável à 
disposição para que essa 
semana nós possamos to-
mar conhecimento de tudo 
do terminal rodoviário. 
Estamos fazendo inventário, 
toda a parte burocrática, 
bem como a questão dos 
aluguéis junto à estação”, 
afirmou o secretário de Mo-
bilidade Urbana e Seguran-
ça Pública, Marco Antônio 
‘Major’ Oliveira.

Segundo o secretário fo-
ram feitos reparos emer-
genciais no prédio na parte 
elétrica e na iluminação, 
e com o passar do tempo, 
serão verificadas outras 
necessidades. 

Eliana Villela, usuária do 
terminal rodoviário de Gua-
ratinguetá, afirmou que o 
prédio precisa de reformas 
e adaptações para oferecer 
um melhor atendimento à 
população. “Aqueles muri-
nhos, imagina se um idoso 
senta e cai (...)”, destacou a 

moradora de Guaratinguetá, 
que lembrou a necessidade 
de maior segurança no local. 
“Quando eu ia fazer fisiote-
rapia, preferia voltar a pé 
do que ficar lá esperando 
ônibus. Uma (dificuldade) 
porque tem aquela turma 
que fica dormindo ali, e aí 
você fica meio com medo. 
Outra, porque o ônibus tam-
bém não tem horário certo 
e dependendo da linha, 
você fica um tempão de pé 
esperando”.

Sobre a segurança, o se-
cretário, Marco Antônio 
'Major' Oliveira afirmou que 
houve a contratação de uma 
empresa particular, que já 
começou a atuar no último 
sábado. O trabalho é 24 ho-
ras. Há também a intenção 
de integrar as câmeras de 
monitoramento do circuito 
interno da rodoviária ao 
COI (Centro de Operações 
Integradas) para ampliar o 
monitoramento de Guara-
tinguetá.
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A rodoviária de Guaratinguetá, que após problemas com gestora, passa à administração do Governo Soliva
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Secretaria notifica feirantes em débito de taxas; negociações seguem até dezembro

Dívida com Prefeitura pode cassar 
bancas na feira livre de Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

Aproximadamente cem 
ambulantes da feira livre 
de Aparecida podem ter as 
bancas cassadas por falta de 
pagamento ao Município. Os 
permissionários foram noti-
ficados dos débitos abertos e 
precisam negociar e quitar 
as dívidas até dezembro.

As negociações estão aber-
tas e os feirantes já come-
çaram a procurar o CAT 
(Centro de Atendimento ao 
Turista), na avenida Monu-
mental. Há casos em que o 
parcelamento dos débitos 
pode ser feito em até duas 
vezes, porém, a totalidade 
das dívidas precisa ser paga, 
de forma obrigatória, ainda 
em 2019, para que os feiran-
tes continuem trabalhando 
no ano seguinte.

O secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços, Marcelo 
Monteiro, confirmou que as 
notificações foram emitidas 
para quem tem pendências 
abertas, e alertou os fei-
rantes que os pagamentos 
precisam ser feitos para que 
eles não percam as bancas.

Marcelo Marcondes, um dos investigados que tiveram os bens bloqueados; frota da Casa está impedida
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“Pela lei são trinta dias. 
Se ele não vier e pagar os 
atrasados, poderá ter cas-
sado o direito de utilizar o 
espaço que é da Prefeitura”, 
afirmou. “Nós estamos tra-
balhando com dois meses 
para trás. De setembro já 
estamos cobrando e dando 
um prazo até o final do 
ano para quitar o restante. 
Acredito que até o dia 20 
de dezembro já devo estar 
com a listagem completa de 
quem não pagou em 2019 
para a Prefeitura tomar as 
providências”, afirmou.

Segundo Monteiro, é a se-
gunda vez que a Prefeitura 
notifica os feirantes. Os va-
lores pagos pelos permissio-
nários variam de R$ 150 até 
mais de R$ 300, de acordo 
com as alas da feira e com os 
tamanhos das bancas. Esse 
valor é pago por mês. Ainda 
de acordo com o secretário, 
são mais de 100 pessoas 
que têm pendências com a 
Prefeitura.

“É importante para a Pre-
feitura arrecadar também. O 
importante é que as pessoas 
paguem para continuar tra-
balhando, quem não fizer 
o pagamento, terá a banca 
cassada”, concluiu Monteiro.

O feirante que precisar 
quitar débito com a Prefeitu-
ra precisa ir até o CAT, onde 
será emitido um boleto do 
dia com o valor da dívida. O 
boleto pode ser pago em ca-
sas lotéricas. Em Aparecida 
são mais de 1,8 mil bancas 
na feira livre, que fica na 
avenida Monumental.Movimento na feira livre de Aparecida, que pode enfrentar impedimento de barracas devido a dívidas com Município; secretaria notifica

“A Noite do Halley” é mais nova atração do Teatrim
Espetáculo lançado no próximo dia 6 de dezembro conta com novos atores mirins e adolescentes da região

Pequenos atores que se preparam para estrear “A Noite do Halley”, escrita e dirigida por  Caio de Andrade no próximo dia 6, no Teatrim

Fotos: Divulgação Teatrim

Da Redação 
Lorena

O Teatrim estreia no próxi-
mo dia 6 a peça “A noite do 
Halley”, escrita e dirigida por 
Caio de Andrade. A obra, que 
se passa no ano de 1910, conta 
a história de quatro jovens que 
buscam entender os mistérios 
por trás da cauda do cometa 
que passaria naquele ano perto 
da Terra.

Apaixonados pela ciência 
e natureza, os fundadores do 
“Clube de Ciências da Casinha 
da Árvore” logo descobrem 
que o gás que estaria na cau-
da do cometa é apenas uma 
especulação, e coisas estra-
nhas começam a acontecer na 
Fazenda Amarela, zona rural 
de Engenho Novo, se trans-
formando em um divertido 
romance policial. 

A “Noite de Halley” fica em 
cartaz até o próximo dia 8. Essa 
é a primeira peça da oficina de 

jovens atores do Teatrim, com 
idade entre 8 e 16 anos.

O dramaturgo Caio de An-
drade, responsável pela com-
panhia Palco da História, 
explicou que o trabalho foi 
realizado em conjunto com 
os jovens, e após diversas 
conversas chegaram a esse 
tema. “Foi uns dos trabalhos 
mais surpreendentes que já 
fiz, pois foi a primeira vez que 
abri uma oficina para criança 
de oito anos. Todos foram 
respectivos e com vontade de 
apreender e atuar”.

Os ingressos serão vendidos 
a preços populares (R$30 in-
teira e R$ 15 meia) na bilhete-
ria do teatro (sede do Teatrim), 
ao lado do Mercado Municipal, 
à rua Paulino Chagas, nº44, 
no bairro da Olaria. O Teatrim 
colocou uma carga de ingres-
sos com venda antecipada, de 
quarta à sexta-feira, das 15h 
às 17h, e nos dias das apresen-
tações, até uma hora antes do 
espetáculo.
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-

ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-

ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 

99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 3126-6065 ou 
99728-7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova. At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146

Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115 -
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro do 
Pedregulho em Gua-
ratinguetá, um kitnet, 
próximo a aeronáuti-
ca, bom para morar 
ou alugar. Valor: R$ 
118.000,00. Telefone: 
12 99614-2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-

99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa ALQUIMIA PERFUMARIA E ACESSORIOS 
LTDA, CNPJ: 04.756.457/0001-81, situada na Rua 
Doutor Rodrigues de Azevedo,25, Centro, Lorena/
SP, comunica o furto do equipamento, Impressora da 
marca Bematech, modelo Mp20 FI II, n° de fabricação 
BE50869200100012651, conforme BO n°1436/2019 
de 13/11/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 103/2019 – PROC. 660/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de recauchutagem de pneus de uso 
dos veículos da frota municipal, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do
objeto a empresa:
EMPRESA: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI 
EPP - CNPJ Nº: 18.210.168/0001-97
Vencedora dos itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Valor total: R$ 243.160,00(duzentos quarenta e três 
mil cento e sessenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
RERRATIFICAÇÃO II DE EDITAL

Aviso de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/19 PROC. Nº 674/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação 
do edital do processo licitatório cujo o objeto é a 
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de nutrição e alimentação escolar 
visando o preparo e distribuição de alimentação 
balanceada e em condições higiênico- sanitárias 
adequadas que atendam aos padrões nutricionais e 
dispositivos legais vigentes, mediante o fornecimento 
de todos os gêneros alimentícios (exceto aqueles 
adquiridos através da Agricultura Familiar conforme 
legislação vigente, em especial às disposições 
contidas na Resolução 26 do FNDE) e demais 
insumos, preparação e distribuição nos locais de 
consumo, logística, manutenção corretiva e preventiva 
dos equipamentos e utensílios utilizados, com 
emprego de mão-de-obra especializada e treinada de 
Cozinheiro(a) Escolar e supervisão de Nutricionistas, 
incluindo a execução de serviços de limpeza das 
cozinhas e despensas das Unidades Escolares, de 
acordo com o disposto nos itens abaixo descritos e 
demais normas técnicas estabelecidas pelo Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, leis trabalhistas e 
sanitárias vigentes e demais dispositivos legais e 
regulamentares afetos à matéria. Referente a visita 
técnica, ela será OBRIGATÓRIA, e terá que ser feita 
em pelo menos 13 unidades escolares conforme 
item 5.1. do edital, a data de abertura permanecerá a 
mesma. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.
sp.gov.br. 

PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA
FÁBIO MARCONDES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA E DE PRONTO SOCORRO 

CONDE DE MOREIRA LIMA

A Diretoria Administrativa, no uso de duas atribuições legais, estabelecidas pelo 
artigo 18, inciso I, do Estatuto da Irmandade da Santa Casa e artigo 12, inciso 
II do Estatuto do Pronto Socorro Conde Moreira Lima. CONVOCA os Irmãos, 
Membros da Diretoria Executiva, do conselho Administrativo, do Conselho Fiscal 
e Voluntárias, na forma abaixo:

Todos os Irmãos quites com a suas obrigações, cem como o Quadro Social da 
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Lorena a comparecerem a Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2019, ás 17:00h, em 
primeira convocação, e em segunda, ás  18:00h, para tratar do assunto em pauta:

A) Ordinariamente, nos termos do art. 19, inciso I, do Estatuto da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Lorena e art. 12, inciso II, do Estatuto do 
Pronto Socorro Conde de Moreira Lima para tomar conhecimento e examinar 
demonstrações contábeis do exercício de 2018, bem como para aprovar ou não 
as respectivas contas e para ficar contribuições da Irmandade.
B) Palavra Livre.

Lorena, 02 de dezembro de 2019.

Mario Teixeira da Silva
Provedor
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Mapa do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo monitora descarte de lixo na região

Marcelo Augusto dos Santos 
Região

O meio ambiente voltou a 
ser pauta nos últimos meses. 
Em São Paulo, o Tribunal de 
Contas do Estado lança nesta 
quinta-feira uma plataforma 
virtual para o mapeamento 
da situação do tratamento 
dos resíduos sólidos de todas 
cidades do interior. 

O “Mapa dos Resíduos”, 
como é denominado, foi 
desenvolvido pelo Depar-
tamento de Tecnologia do 
TCE, que, desde de setembro, 
vem recolhendo dados junto 
às prefeituras com base em 
um questionário criado pela 
Secretaria-Diretoria Geral do 
judiciário.

Entre os dados verificados 
estão os locais de descarte 
de resíduos utilizados por 
cada município, como o tipo 
dessa unidade de destinação 
(aterro sanitário, bota-fora, 
área específica para resíduos 
de saúde, aterro industrial 
ou lixão a céu aberto). A 
ferramenta também será 
acessível por meio de tablets 
e smartphones.

Segundo TCE, o mapa terá 
todas as informações sobre o 
cumprimento da legislação, 

Ferramenta auxilia cidades em operação que fiscaliza cuidados pelo meio ambiente na RMVale

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Colaboradores da Guaratinguetá Saneamento 
participam de palestra sobre o Novembro Azul

Da Redação
Pindamonhangaba

O mês de novembro, inti-
tulado “Novembro Azul”, foi 
marcado em muitas cidades 
por uma série de ações vol-
tadas à saúde do homem. O 
Novembro Azul trata-se de 
um movimento internacional 
de conscientização, preven-
ção e diagnóstico precoce 
do câncer de próstata que, 
segundo o Ministério da 
Saúde, é a segunda causa de 
mortes entre os homens no 

Brasil.  
Em Guaratinguetá, a em-

presa de saneamento da 
cidade, Guaratinguetá Sanea-
mento, realizou uma palestra 
para seus colaboradores 
relacionando a importância 
da alimentação na saúde dos 
homens.  

Na ocasião, esteve presente 
a nutricionista Camila Correa 
que, de maneira bastante 
dinâmica, conversou com a 
equipe sobre a importância 
dos cuidados com a saúde 
do homem, já que estudos 

Nutricionista ressalta a importância de uma alimentação saudável para a prevenção de doenças
demonstram que 70% dos 
brasileiros só vão ao médico 
quando levados ou influen-
ciados pela família. Além 
disso, a profissional também 
abordou a necessidade de 
uma alimentação saudável 
para a prevenção do câncer 
de próstata e demais doenças.

“A iniciativa nos ajudou a 
desenvolver melhor o tema 
que, infelizmente, é um tabu 
para muitos homens”, contou 
Indiara Guasti, gerente ope-
racional da Guaratinguetá 
Saneamento.    

Sofá descartado no Aterro de Lorena; Tribunal de Contas do Estado intensifica monitoramento de despejo de lixo irregular na região

Fotos: Divulgação Teatrim

infraestrutura, armazena-
gem dos resíduos, triagem, 
descarte e políticas públicas 
para a área de Educação 
Ambiental.

O presidente do TCE, con-
selheiro Antônio Roque 
Citadini, destacou que a 
iniciativa é fruto de uma 
preocupação constante do 
corte de contas que abran-
gem não só a formalização 
de contratos para a presta-
ção de serviços na área da 
limpeza pública, como tam-
bém a situação enfrentada 
pela fiscalização realizada 
neste setor.

Processo – Recentemente 
três moradores de Guaratin-
guetá fizeram uma represen-
tação ao Ministério Público 
contra o descarte de resídu-
os em uma área próxima ao 
Residencial Flamboyant. 

O principal apontamento 
feito pelo grupo é o despejo 
de materiais retirados de 
valas e que estariam conta-
minados por esgoto. O MP 
determinou a proibição do 
descarte de qualquer tipo de 
resíduo na área, e fixou uma 
multa caso a determinação 
seja descumprida. A Prefei-
tura de Guaratinguetá nega 
ter sido notificada.


